
ة 22 د�سم�� @ 10 أ BOS سطر الموض�ع: جلسة االستماع الخاصة حول األعمال الصغ��
 
د�سم�� 2020 8 1
 
،ع��زي القارئ
 
�ات سان فرا�س�سكو ل إ�قاء أنفسهم واقفا ع� قدم�ه، و ل تجد ة فهم الصورة ك�ف تتحدى انها �انت لل�� ة ولجنة األعمال الصغ�� مكتب األعمال الصغ��
� ف�� ة إ� مجلس الم�� التم��ل والموارد لدعم لك، عمال وأ�هم أثناء ال��اء. ن��د أن نتأ�د من أنك ع� درا�ة �فرصة التعب�� عن تجار�ك ومخاوفك م�ا��

ة مع اإلعالن عن جلسة االستماع الخاصة أدناە � ذلك مكت�نا ولجنة األعمال الصغ��
.وق�ادة اإلدارات �ما ��

 
ة � حول األعمال الصغ�� ف�� جلسة استماع خاصة لمجلس الم��
ل النظام اإلقل��� و�اء عموما ع� � � الم��

� 10:00 ع� آثار ال�قاء ��
� عقد خاص سماع هذا 22 الثالثاء د�سم�� �� ف�� ل فرا�س�سكو S فإن مجلس الم��

ة �ات الصغ�� . ال��
 
�ات ل وال��اء العام ع� ال�� � � الم��

� " آثار اعتماد النظام اإلقل��� الجد�د لإلقامة ��
ف ع� المنطقة 6 ، س�نظر جلسة االستماع �� � ، الم��

دعا مات ها��
ر�ن لضمان الدعم �ات والعمال المت�� ات ع� عمالهم خطة المدينة لمساعدة ال�� � تغلق أو تقلل من عمل�اتها أو تخ�ج من العمل ، والتأث�� ة ال�� الصغ��
ان�ة � ة والعمال ؛ مطال�ة محلل الم�� � �مكن إتاحتها لدعم األعمال الصغ�� � الفوري والط��ل األجل ؛ والموارد المحل�ة والوالئ�ة والفدرال�ة ال��

والتعا��
ة ، ومكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ، ومسؤول الصحة العامة ، و�دارة الصحة العامة �عات ، والمراقب الما�� ، ومكتب األعمال الصغ�� وال���
� األما�ن COVID بتقد�م عرض عن تلك اآلثار. �اإلضافة إ� ذلك ، دعوة إدارة الصحة العامة ومسؤول الصحة العامة إ� تقد�م ب�انات

حول تناول الطعام ��
� المستق�ل

" .المغلقة والمفتوحة وتوف�� عالمات ب�انات واضحة ومحفزات لوقت حدوث عمل�ات اإلغالق ��
 
ا.  هذا الموض�ع هو البند رقم 6 من جدول األعمال  .تفاص�ل االجتماع تعقد جلسة االستماع يوم الثالثاء الموافق 22 د�سم�� 2020 الساعة 10 ص�اح�

. لـ BOS 12/22/20 جدول أعمال االجتماع ال�امل متاح هنا: جدول أعمال االجتماع الخاص
� النظام

معلومات عن ع�� �� وجدت جلسة خاصة هنا: ملف رقم 201407: السمع - اللجنة الجامعة - آثار اعتماد ال�قاء إقل�م�ة جد�دة ��
Small Business الرئ�س�ة ع�

 
ك�ف �شاهد
نت: شاهد ال�ث الم�ا�� ع� SFGovTV: www.sfgovtv.org/ch1live ع�� اإلن��
(أو 78 أو 99 (حسب مزود الخدمة الخاص �ك SF Cable 26 ع� التلف��ون: شاهد ع� قناة
 
انضم إ� التعليق العام
ا ، ح�ث ة �شدة ع� االتصال والتعب�� عن آرائك. تأ�د من التخط�ط لتعل�قاتك مس�ق� �ات الصغ�� هذا اجتماع عام �سمح �التعليق العام. نحن �شجع ال��
.س�كون ل�ل متصل دق�قتان للتحدث
 
# اجتماع: ID 8781 302 146 / لل تعليق العام ، دعوة (415) 0001-655

:تحديثات إضاف�ة
ة تحديثات لجنة األعمال الصغ��
ة ، قدمت � اآلونة األخ��

ة �انتظام وتعقد اجتماعات خاصة لمناقشة ومنا�ة الدعم واإلغاثة خالل هذە األوقات المضط��ة. �� تجتمع لجنة األعمال الصغ��
. �ما تقدموا �قرار �حث ع� تقد�م � ف�� ة إ� رئ�س ال�لد�ة ومجلس الم�� �ات الصغ�� المفوض�ة حزمة من التوص�ات الف�درال�ة لإلغاثة االقتصاد�ة لل��
� ف�� ف�ه والح�اة الل�ل�ة إ� العمدة ومجلس الم�� .الدعم واإلغاثة االقتصاد�ة لقطاع ال��

 
� اجتماع لجنة

� لما تمت مناقشته �� �مكنك قراءة الم��د عن أعمال المنا�ة للمفوض�ة هنا والتعرف ع� االجتماعات القادمة هنا . تحقق من تمث�ل ف��
�
مان �� ة يوم 14 د�سم�� من ق�ل تود ب�� . هنا Mission Local األعمال الصغ��

 
* تم إصدار أمر سفر متعلق �ال��ادة المفاجئة  * جد�د
� سان فرا�س�سكو

� 12/16 ، أصدرت إدارة الصحة العامة ��
�� (SFDPH) األمر الص�� رقم C19- 17 الحجر الص�� للسفر المتعلق �االندفاع . يتطلب األمر

�
لمدة 24 ساعة ع� األقل �جب أن �خضع SF من أي شخص �سافر أو ي�تقل أو �عود إ� سان فرا�س�سكو من خارج منطقة خليج 10 مقاطعات وال�قاء ��

وري داخل منطقة الخليج. هناك اس�ثناءات محدودة ا �عدم السفر غ�� ال�� . ُينصح �شدة أ�ض� � وس التا�� للحجر الص�� لمدة 10 أ�ام للحد من ان�شار الف��
� األوائل ، واألغراض الحكوم�ة الرسم�ة ، وأعمال الب��ة التحت�ة األساس�ة � ، والمستجيب�� � الطبي�� . ، مثل المهني��
 
ورة إذا استمرت � 4 يناير 2021 ، و�مكن تمد�دە حسب ال��

ا �� ا ح�� الساعة 12:01 ص�اح� ا من 18 د�سم�� الساعة 12:01 ص�اح� ��ي أمر السفر اعت�ار�
.ال��ادة
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfbos.org/sites/default/files/bag122220_agenda.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4735871%26GUID%3D4FFB368D-EF93-418A-A21F-0E38A307F806
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.sfgovtv.org/ch1live
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/sites/default/files/SBC%2520-%2520Federal%2520Recommendations%2520to%2520MLB%2520-%2520December%25202020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/sites/default/files/SBC%2520RESO%25202020-003-%2520Nightlife%2520and%2520Entertainment.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/policy
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/commission-meetings-public-notices
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://missionlocal.org/2020/12/sketches-from-a-meeting-of-sfs-small-business-commission/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf


. قم �مراجعة األسئلة الشائعة حول طلب السفر هنا

 
� ع�

و�� �د اإلل��� ة هنا للمساعدة. لألسئلة ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو راسلنا ع�� ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� �ما هو الحال دائم�
sfosb@sfgov.org.
 
�ات ع� مراجعة ا للحصول ع� المعلومات والموارد. إ� ال�قاء ح�� موعد ع� oewd.org/covid19 نحن �شجع ال�� اإلعالنات والموارد COVID 19 غال��
ون�ة السا�قة هنا ون�ة . �مكنك مراجعة األخ�ار اإلل��� اك لدينا أن�اء اإلل���     . ذات الصلة، و االش��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/ebulletins

